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Ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 

 

Θέμα : Υποθέσεις των ΕΑΣ του νομού Χανίων στη Δικαιοσύνη.  

 

Οι δυο μεγαλύτερες Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών του Νομού Χανίων, η 

Ένωση Κυδωνίας - Κισσάμου και η Ένωση Αποκορώνου - Σφακίων αντιμετωπίζουν για 

διαφορετικούς λόγους η κάθε μια τη Δικαιοσύνη.  

Η πρώτη από αυτές  (η Ένωση Κυδωνίας – Κισσάμου), αντιμετωπίζει σειρά 

προσφυγών από εξαπατημένους αγρότες, η πορεία και η κατάληξη των οποίων είναι 

άγνωστη. Πρόκειται για μια Ένωση η οποία  έχει βυθιστεί στα χρέη εδώ και περισσότερα 

από δέκα χρόνια, έχει υπεξαιρέσει προϊόντα που παραγωγοί της άφησαν σε παρακαταθήκη 

και εκποιεί την περιουσία της για να καλύψει τα ελλείμματα και τα χρέη της 

κακοδιαχείρισης δεκαετιών.  Το 2006, ελεγκτές του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης προέβησαν σε 

διαχειριστικό έλεγχο κατά τον οποίο διαπιστώθηκε σειρά παρανομιών, μεταξύ των οποίων 

και η απουσία  κανονικού λογιστικού συστήματος καταγραφής των συναλλαγών. Η 

παρανομία αυτή σημαίνει ότι ακόμα και σήμερα, τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που 

διακινούνται από και προς τα ταμεία της Ένωσης, (παρακρατήματα επί των αγροτικών 

επιδοτήσεων, επιστροφή ΦΠΑ, εμπορικές συναλλαγές κλπ). δεν  καταγράφονται με νόμιμο 

και διαφανή τρόπο, και άρα κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ακριβώς την πορεία και τη 

χρήση τους. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διαβίβασε  – ως όφειλε – το πόρισμα του 

ελέγχου που ολοκληρώθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2006 στη Δικαιοσύνη , αλλά ως σήμερα δεν 

έχει γίνει γνωστό αν ασκήθηκαν διώξεις.   

Εκκρεμότητες με τη Δικαιοσύνη έχει και η Ένωση Αποκορώνου - Σφακίων. 

Συγκεκριμένα, στις αρχές του 2007 καταγγέλθηκε ότι η Ένωση ενέταξε στο ηλεκτρονικό 

σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αιτήματα για συμπληρωματικές υπέρογκες επιδοτήσεις ελαιολάδου 

της ελαιοκομικής περιόδου 2004/2005 σε ορισμένους παραγωγούς. Σχετική «λίστα» που 

βρήκε τυχαία ιδιώτης παραδόθηκε από τον ίδιο στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων. 

Καθώς οι αιτούμενες επιδοτήσεις ήταν υπερπολλαπλάσιες αυτών που θα δικαιούνταν με 

βάση τα επιδοτούμενα ελαιόδεντρα οι υποτιθέμενοι δικαιούχοι, και μετά την 

προαναφερθείσα καταγγελία του ιδιώτη, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων ξεκίνησε 

έρευνα. Το ζήτημα έλαβε μεγάλη δημοσιότητα στα τοπικά και εθνικά μέσα ενημέρωσης. 

Και αυτή η έρευνα δεν έχει μέχρι σήμερα δώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα.  

Οι καθυστερήσεις της απονομής δικαιοσύνης στα ζητήματα των Ενώσεων 

Αγροτικών Συνεταιρισμών του νομού Χανίων, δημιουργούν στους αγρότες και 

κτηνοτρόφους του νομού την αίσθηση ότι οι Διοικήσεις των Ενώσεων απολαμβάνουν 

κάποιο ιδιότυπο καθεστώτος ατιμωρησίας. Το γεγονός αυτό προσβάλλει το κύρος της 

Πολιτείας και πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα.  



 

Ερωτώνται οι Υπουργοί :  

 

- Ποιες προσφυγές (αγωγές και μηνύσεις) εκκρεμούν κατά της ΕΑΣ  

Κυδωνίας – Κισσάμου ή των συνιστωσών της ΕΑΣ (Χανίων, Μάλεμε, 

Κολυμβαρίου, Καστελίου), από πότε είναι σε εκκρεμότητα και σε ποιο 

στάδιο βρίσκεται η κάθε μια ;  

- Ασκήθηκαν διώξεις για τις παρανομίες της ΕΑΣ Κυδωνίας – Κισσάμου που 

επισημαίνουν στο πόρισμα ελέγχου τους του Νοεμβρίου 2006 οι 

ελεγκτές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης; Αν ναι, σε ποιο στάδιο 

βρίσκονται, αν όχι γιατί δεν ασκήθηκαν ;    

- Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης της 

υποβολής από την ΕΑΣ Αποκορώνου αιτημάτων για υπέρογκες 

επιδοτήσεις ελαιολάδου σε ορισμένους δικαιούχους για την ελαιοκομική 

περίοδο 2004/5 ;   

 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής 

 

Μανούσος Γ. Βολουδάκης 



Αθήνα, 29 / 10 / 08 

 

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 

Θέμα : Ζητήματα οικονομικής διαχείρισης των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) 

του νομού Χανίων.  

Σύμφωνα με πόρισμα  Ελεγκτών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης του  Νοεμβρίου του 

2006, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών  Κυδωνίας – Κισσάμου δεν διατηρεί κανονικό και 

ενημερωμένο σύστημα λογιστικής καταγραφής των συναλλαγών της. Με αυτό δεδομένο, 

δημιουργούνται εύλογες απορίες για τη διαχείριση των χρημάτων που διακινούνται από 

και προς τα ταμεία της Ένωσης. Οι ΕΑΣ εισπράττουν μεγάλα ποσά από το δημόσιο, είτε ως 

επιστροφή ΦΠΑ, είτε ως αμοιβή για την διεκπεραίωση των επιδοτήσεων των κατά κύριο 

επάγγελμα αγροτών, σύμφωνα με πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση. Aν δεν υπάρχει 

λογιστικό σύστημα, τα χρήματα αυτά είναι δυνατόν να τα εκμεταλλεύονται προσωρινά ή 

οριστικά οι Διοικήσεις των Ενώσεων με τρόπους που αυτές θέλουν, και όχι για την νόμιμη 

χρήση τους. Ειδικώς για τη διαχείριση της επιστροφής του ΦΠΑ μπορεί να υπάρχει μείζον 

θέμα, καθώς πολλοί δικαιούχοι αγρότες στην πραγματικότητα δεν διεκδικούν τα ποσά που 

το δημόσιο τους επιστρέφει. Το καθεστώς αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης στις ΕΑΣ έχει 

τις ρίζες του στη δεκαετία του ’80, αλλά ως σήμερα στο Νομό Χανίων δεν έχει 

αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά.  

Ερωτώνται οι Υπουργοί :  

- Τι ποσά έλαβαν από το Δημόσιο ως επιστροφή ΦΠΑ οι Ενώσεις Αγροτικών 

Συνεταιρισμών των Χανίων τα τελευταία δέκα χρόνια  ;   

- Υπάρχει δυνατότητα ελέγχου από πλευράς δημοσίου αν τα ποσά που καταβάλλονται 

στις Ενώσεις ως επιστροφή ΦΠΑ αγροτών, φθάνουν στους πραγματικούς τους 

δικαιούχους ;  Έχουν διενεργηθεί σχετικοί έλεγχοι ; 

- Τι ποσά θα εισπράξουν για το 2008  από το Δημόσιο οι ΕΑΣ του νομού Χανίων ως 

αμοιβή για τη διεκπεραίωση των επιδοτήσεων των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ; 

- Eιδικώς για την ΕΑΣ Κυδωνίας – Κισσάμου, πώς θα αντιμετωπισθεί από το Υπουργείο 

Οικονομικών το γεγονός ότι σύμφωνα με το πόρισμα του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης, η συγκεκριμένη Ένωση δεν διαθέτει κανονικό και ενήμερο λογιστικό 

σύστημα ;  

  

Ο ερωτών Βουλευτής 

Μανούσος Γ. Βολουδάκης 

 


